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التحول الرقمي في عمليات االدارة القانونية

المحتويات الرئيسية 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
تشكل ثورة االتصاالت والمعلومات أحد العناوين البارزة للمرحلة التاريخية الراهنة من تاريخ اإلنسانية بسبب انتشار استعمال اإلنترنت بشكل هائل وقد أدى ذلك إلى تطور 
مفهوم التعاقد اإللكتروني عن طريق استعمال الوسائل اإللكترونية من خالل اإلنترنت مع تنفيذ عمليات الدفع المالي بالبطاقات اإللكترونية أو بغيرها من وسائل النقل اإللكتروني 
لألموال، ولم تقتصر التجارة اإللكترونية على عمليات بيع وشراء السلع والخدمات عبر اإلنترنت فقد توسعت حتى أصبحت تشمل المعلومات نفسها وصواًل إلى نظام سلسلة الكتل 

أو بلوكتشين Blockchain الذي يتيح التعاقد والتأكد من هوية المتعاقد وصحة التعاقد بل وتوثيقه.

أهداف البرنامج:
سيتمكن الماشرك يف هناية الدورة من:

المعرفة بقواعد التعاقد والمبادئ العامة للتعاقد على الشراء الرقمي�	
اإللمام بأحكام التوقيع االلكتروني واستخداماته في التعاقد على الشراء�	
التعرف على نظام سلسلة الكتل أو بلوكتشين Blockchain وتطبيقه في الدول العربية�	
الحماية القانونية الممنوحة للتعاقد والتبادل االلكتروني�	
التعرف علي قواعد الحماية المتعلقة بسرية البيانات والمعلومات�	
التعرف على النقود والبنوك اإللكترونية ودورها في التعاقد الذكي�	
التوثيق اإللكتروني وفض المنازعات االلكترونية�	
التطبيق العملي على موضوع البرنامج في الدول العربية�	

المنهجية:
 Blockchain يتناول البرنامج التدريبي موضوع غاية في األهمية والتطور والحداثة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحديداً التعاقد على المشتريات ونظام سلسلة الكتل أو بلوكتشين

والدفع اإللكتروني، لذا تستخدم منهجية التحليل المقارن والتطبيق العملي لتلك الوسائل في دولنا العربية لتتحقق االستفادة القصوى من البرنامج التدريبي.

نقطة التحول الرقمي يف جمال عقود الرشاء المحلية والدولية:
أسباب التحول إلى النظام الرقمي والمزايا التي يحققها�	
أحكام التعاقد الرقمي على الشراء وضوابطه�	
التأكد من هوية أطراف العقد وهويتهم في ظل التعاقد الرقمي�	
إجراء المناقصات إلكترونياً�	
إصدار مستندات الطرح بالشكل الرقمي�	
الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات�	

إجراء الرشاء إلكرتونيًا واحلماية القانونية المقررة له:
	�Web/Click wrap Agreements أنواع اإلتفاقات اإللكترونية
مدى قانونية وسائل التعاقد اإللكتروني على الشراء�	
أنظمة الدفع والسداد اإللكتروني�	
التنظيم الضريبي والجمركي للتجارة اإللكترونية�	
موقف منظمة التجارة العالمية من التجارة اإللكترونية�	

محاية عمليات العقود والمشرتيات إلكرتونيًا وتطبيقه يف الدول 
العربية:

حجية التوقيع االلكتروني في المعامالت�	
التوقيع اإللكتروني والرقمي في قوانين وأنظمة الدول العربية�	
الجهات المختصة باصدار التوقيع االلكتروني في الدول العربية�	
التشفير االلكتروني�	
التأكد من مطابقة التوقيع االلكتروني�	

:Blockchain النقود والعقود الذكية ونظام بلوكتشني

سلسلة الكتل )بلوكتشين Blockchain( وأنواع النقود والحواالت النقدية �	
اإللكترونية

	� Smart وعالقته بالعقود الذكية ،Blockchain كيف يعمل نظام بلوكتشين
Contracts؟

التأكد من هوية المتعاقد وملكيته للبضائع والمستندات بالبلوكتشين�	
دور نظام بلوكتشين Blockchain في توثيق البيانات والمعلومات التعاقدية �	

والتثبت منها
التطبيق الرائد للتعاقد بالبلوكتشين Blockchain في إمارة دبي�	

قواعد توثيق المعلومات وفض المنازعات اإللكرتونية:

التوثيق والتأكد من هوية أطراف العقد وهويتهم في ظل التعاقد الرقمي�	
	�WIPO قواعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية
اإلختصاص القضائي في البيئة اإللكترونية�	
التحكيم اإللكتروني�	
حاالت تطبيقية�	



نمـــــوذج التسجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)التحول الرقمي في عمليات االدارة القانونية(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


